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editorial

Editorial
acractiva núm. 65 · 2015

Nova etapa
Tenim nou Govern de la Generalitat de Catalunya. Benvingut sigui perquè hi ha molta feina per
fer. Han canviat les persones, amb la consellera Dolors Bassa en substitució de Neus Munté, i
també el nom de la conselleria, que ara es diu Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
en un afany de lligar la vessant social amb el món laboral. Des d’ACRA sempre hem defensat
que l’atenció de la dependència garanteix cohesió social i promoció econòmica, generar llocs
de treball, riquesa per al nostre país. I ho seguirem fent, així com mantenir amb l’administració
una col·laboració propera i de confiança, marcada per la promoció del benestar de les persones
grans i la defensa del nostre sector.
El Govern va anunciar que tindria una durada de divuit mesos, i en aquests primers seixanta
dies hem pogut constatar que la creació de les estructures d’estat conformen la prioritat del
Departament. Des d’aquí no entrarem en valorar aquesta línia política, però sí el desenvolupament de l’anunciat “pla de xoc social”, que vol afegir 50 milions d’euros addicionals a la llei de
la dependència.
Des d’ACRA ens agradaria que aquesta partida es destinés a incrementar la concertació a Catalunya durant el 2016. Creiem que aquesta mesura permetria el següent:
1) Alleugerir les llistes d’espera per una plaça pública.
2 ) Crear ocupació, uns 4.000 llocs de treball, implicaria un retorn de la inversió realitzada.
3) Reduir places disponibles al sector privat, actualment unes 8.000.

“Des d’ACRA sempre hem
defensat que l’atenció de
la dependència garanteix
cohesió social i promoció
econòmica, generar llocs
de treball, riquesa per al
nostre país”

És una proposta que vol fer front als problemes que té el país en aquests moments, i en
què la cooperació públicoprivada ha d’adquirir una altra dimensió. Hem de compartir
l’estratègia, planificar el futur, i reduir la gestió i els tràmits per finalment poder arribar
amb èxit a més serveis.
Precisament, posar en valor la cooperació publicoprivada és un dels tres objectius
d’ACRA per aquest 2016. Tenim casos que exemplifiquen que si treballem plegats ens
en sortim molt bé. Recentment vam celebrar la segona edició de l’Observatori de la
Cooperació Publicoprivada amb dos nous casos d’èxits de col·laboració entre administracions i sector privat, la millor via per enfortir i, al mateix temps, fer sostenible el
sector de la dependència.

Per altra banda, des d’ACRA insistirem molt en prestigiar la imatge dels serveis i els professionals del sector d’atenció a la dependència. Volem revertir els tòpics i els prejudicis establerts
entorn un sector que té uns estàndards de qualitat professional molt elevats, amb uns professionals cada vegada més formats, amb mètodes i procediments innovadors... Volem que parlin de
nosaltres i que ho facin bé.
I per últim volem difondre el nostre posicionament entorn l’atenció de llarga durada a Catalunya, que passa per la unificació de les xarxes de residències i els serveis de la xarxa sociosanitària. Creiem que aquest canvi revertiria en un major benestar per a les persones grans, en una
major sostenibilitat del model en el present i en la perspectiva de creixement que fa preveure
l’envelliment de la població.
Tenim les idees molt clares i una determinació ferma per traduir-les en realitat. Amb la col·
laboració de tots els actors implicats les farem possibles i aconseguirem millorar el sector.
Cinta Pascual
Presidenta d’ACRA
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Entra en vigor
el nou Decret
205/2015
A partir del 17 de març de 2016 s’ha d’aplicar
una normativa que, entre d’altres mesures,
actualitza les condicions i els requeriments
materials mínims dels recursos assistencials.

E

l nou Decret 205/2015, de 15
de setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials
i del Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials es va publicar
en el DOGC del passat 17 de setembre de 2015 amb una actualització
important de les condicions i els
requeriments materials mínims que
han de complir les residències de
gent gran i els centres de dia, entre
d’altres equipaments. El Decret
substitueix l’Ordre de 15 de juliol
de 1987, que queda derogada, i no
serà d’aplicació per a tots aquells
serveis que no facin canvis.
El Decret fixa les condicions materials mínimes que han de complir
aquests serveis en l’annex 1: emplaçament, accessos i recorreguts

interiors; característiques generals
de l’edificació; instal·lacions i serveis
complementaris (serveis higiènics,
cuina o bugaderia) i les condicions
específiques per a cadascuna de les
formes de prestació. Per altra banda, en l’annex 2 es fixen les condicions materials mínimes dels equips
d’intervenció.
La nova normativa també estableix
el procediment d’autorització administrativa i el règim de comunicació
prèvia per a la prestació de serveis
socials. A més, regula el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials on s’inscriuen i qualifiquen
tots els serveis socials de Catalunya,
de titularitat pública i privada, així
com les entitats que en són titulars,
amb l’objectiu d’informar i publicitar
sobre els recursos existents.

ACRA INFORMA
ALS SOCIS
Amb aquesta informació completem un procés que es va
iniciar fa uns mesos arran de la
publicació del Decret al DOGC
i que ha tingut com a objectiu
comunicar als socis, de forma
puntual i amb rigor, les novetats relacionades amb aquesta
normativa. Hem tramès el mateix DOGC i una nota informativa elaborada pel nostre departament jurídic, complementada
amb una taula comparativa
entre el nou text i l’anterior
normativa amb totes les diferències, article per article. Com
és habitual, també hem atès les
consultes dels socis de forma
presencial, per telèfon o per
correu electrònic.
Més informació a la web:
trobareu el Decret a l’espai
“Normativa” de la web i la
informació complementària a
“Notes Informatives 2015”.
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NOVETATS
DEL DECRET
El nou Decret 205/2015 fixa
una actualització important
de les condicions i els requeriments materials mínims que
han de complir les residències
de gent gran i els centres de
dia. Hem destacat algunes novetats del text que us presentem a continuació:
EMPLAÇAMENT
Han d’estar ubicats preferentment en nuclis urbans, i els que
no siguin en un nucli urbà hauran de comptar amb transport
públic o mitjà de transport facilitat pel centre que els connecti
amb el nucli més proper. Els
establiments de serveis socials i
els seus espais exteriors (jardins
o terrasses) han d’estar adaptats físicament i funcionalment
a les característiques de les
persones usuàries, i garantir les
condicions d’accessibilitat que
estableix la normativa vigent.
ACCESSOS I RECORREGUTS
INTERIORS
Tots els establiments de serveis
socials han de complir tot el que
disposen la normativa vigent
sobre condicions d’accessibilitat,
el Codi Tècnic d’Edificació i les
Instruccions Tècniques Complementàries del Departament
d’Interior de la Generalitat
de Catalunya que regulen les
condicions de seguretat en cas
d’incendi en centres residencials
i centres d’atenció diürna per a
persones amb dependència i en
centres residencials per a menors tutelars.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
DE L’EDIFICACIÓ
Ha d’estar protegida contra les inclemències tèrmiques, hídriques i
acústiques.
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
COMPLEMENTARIS
Els establiments han de disposar
d’elements de calefacció, amb mesures de seguretat suficients, que
cal posar en funcionament sempre
que la temperatura ambient ho
requereixi, garantint així una temperatura superior a 20º C en totes les
estances de l’establiment. A l’estiu
cal garantir que la temperatura ambient a totes les estances del centre
no sigui superior a 27º C.
Els establiments han de disposar
d’un pla d’emergència o d’un pla
d’autoprotecció que resulti adient a
la tipologia dels servei d’acord amb
les exigències normatives vigents i,
en qualsevol cas, cal exposar en lloc
visible el plànol d’evacuació de cada
planta de l’establiment.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Es consideren espais d’activitats
i convivència les sales d’estar, de
menjador i els espais destinats a activitats terapèutiques. Com a mínim,
1/8 part de la superfície útil de les
obertures d’aquests espais ha d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres
d’alçada respecte al paviment.

Els llits han de fer
una amplada mínima
de 90 cm (tant
l’estructura com el
matalàs), i l’espai que
ocupin ha de ser com
a mínim de 2,00 x
1,00 m.
Dormitori
individual: 8 m2
Dormitori doble:
12 m2
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Problemàtica de l’entrada
en vigor del Decret 205/2015

Entra en vigor la tan anunciada “nova normativa” que
moltes residències petites esperaven esporuguides i
tothom encuriosit per veure si finalment la Generalitat
de Catalunya apostava per un model determinat de
residència.
Finalment, el Decret 205/2015 s’assembla bastant a
l’Ordre de 1987 que substitueix, exigint més metres
quadrats, més vàters, algunes habitacions individuals
i sense que, en principi, sigui d’aplicació als centres
ja existents. O sigui que els que ja hi són poden estar
relativament tranquils.
Dic “relativament” perquè prevec que en poc temps el
nou Decret servirà com a “eina d’interpretació” per a
la inspecció i com a estàndard per a establir els futurs
requisits d’acreditació i concertació. Aquí raurà la seva
veritable rellevància.
En un sector en què la meitat de les places estan finançades per l’administració, els requisits per autoritzar són importants, però el que és vital és el que s’exigeix per a acreditar/concertar. El dia que la Generalitat
de Catalunya dicti el decret d’acreditació definitiu sí
que serà transcendental. De moment ens toca veure
què dóna de si el nou Decret.

El nou Decret està produint alguns problemes en la
seva aplicació pràctica per una incorrecta regulació
del règim transitori del mateix per a la seva entrada
en vigor (sis mesos de la seva publicació al DOGC). La
seva disposició transitòria estableix que no és aplicable als procediments d’autorització ja iniciats abans de
la seva entrada en vigor, però no té en compte la data
del visat dels projectes tècnics, fet que pot ocasionar
desagradables sorpreses.
La normativa urbanística sempre ha fet pivotar l’entrada en vigor de noves normes en la data del visat dels
projectes tècnics, però aquest nou Decret no ho fa.
Això comporta que projectes visats, dels que encara
no s’han iniciat les obres, no puguin demanar l’autorització abans de l’entrada en vigor del Decret, o que
si la demanen, no puguin finalitzar les obres dins del
termini de 4 mesos establert pel procediment administratiu. Per tant, resulta que aquests projectes ja visats
els és d’aplicació una normativa que ni tan sols estava
publicada en el moment d’elaborar els mateixos, amb
el que això pot comportar per la seva viabilitat.
La qüestió fonamental, però, és com afectarà aquest
Decret a l’anunciat procediment de concertació de
places. Hi ha molts centres col·laboradors als que no
els és d’aplicació, però encara que volguessin no el
podrien complir. Un futur reglament d’acreditació no
pot obviar aquesta realitat.

Josep de Martí
Llicenciat en Dret

Josep Maria Barcelona
Advocat - Assessor jurídic d’ACRA. Bufet Escura

Relativament tranquils

l’entrevista

ENTREVISTA A Mercè BoadA

“Curarem l’Alzheimer”

PERFIL
Neuròloga i Doctora en Medicina
per la Universitat de Barcelona.
Fundadora i directora mèdica de la
Fundació ACE. Barcelona Alzheimer
Treatment and Research Center,
entitat dedicada al diagnòstic,
tractament, investigació i suport a
les persones amb Alzheimer i altres
demències. Fins al 2013 va ser cap
de secció del Servei de Neurologia
de l’Hospital Vall d’Hebron i
responsable del grup de recerca
Alzheimer al Vall d’Hebron - Institut
de Recerca (VHIR). Ha publicat
més de 150 articles científics i és
un referent mundial en la recerca
de malalties neurodegeneratives. Ha
guanyat el Premi ACRA 2015 a la
millor trajectòria professional.
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Ens rep a la Fundació
ACE, que té el banc
de dades genètiques
de demència més
ampli d’Europa.
Boada té molt clar
que un país no pot
créixer sense recerca,
i lamenta la falta
d’inversió que hi ha
aquí, però al mateix
temps s’enorgulleix
de la solidaritat
dels catalans en la
investigació per fer
front a l’Alzheimer.
Creu en la recerca
sociosanitària i
està segura que en
un futur pròxim
es trobarà una
cura per aquesta
i altres malalties
neurodegeneratives.

Va recollir el Premi ACRA a la millor trajectòria professional. Què
significa per a vostè?
És una fita professional emocio·
nant, un honor. I més si ve d’ACRA,
amb qui he treballat d’una manera
indirecta. I que aquesta associació
hagi vist com la meva tasca ha
portat beneficis als pacients, pres·
tigi a les institucions i difusió del
nostre sector arreu de la societat
és un premi i una responsabilitat
per seguir sent pioners, per col·
laborar en una tasca educativa,
informativa i social, per valorar i
avaluar la feina ben feta, per ser
crític en positiu.
Afirma que la sanitat no és un pou
sense fons sinó un pou de riquesa.
N’estic plenament convençuda. No
és cap inversió sense retorn, sense
pèrdua. La sanitat crea riquesa,
això ja ho deia l’alcalde Xavier
Trias. Cada vegada més, la sanitat
i els serveis socials tenen uns pro·
fessionals amb més experiència,
més capacitats, amb més riquesa
intel·lectual, més coneixement per
crear recerca.

La recerca sociosanitària és a llarg
termini?
La població entén recerca quan hi
ha el descobriment d’un medica·
ment, d’una nova tècnica, d’una
nova malaltia, de gens vinculats
amb la biologia animal, vegetal,
transgènics... I la recerca social i
sociosanitària no s’entén perquè
no descobrim un forat negre ni
podem obtenir un premi Nobel
perquè el nostre objectiu és com
entendre i millorar una malaltia
crònica. La recerca social són nous
fàrmacs, nous procediments, noves
capacitacions, entrar en l’ètica, en
el coneixement del malalt terminal,
en la psicoestimulació, en la reha·
bilitació. Tot això és recerca i no es
feia abans.
El sector de la dependència també investiga.
Des d’ACRA i els seus associats es
fa recerca d’espais més adequats
per millorar l’estimulació física i
cognitiva de la gent, i compta amb
professionals molt més preparats
per anar més enllà de la cura bio·
lògica de la malaltia crònica. Heu

l’entrevista

els 65 i els 75 anys, que podem
diagnosticar més aviat i on sabem
que la memòria és cabdal. Hem
passat de no saber per a què ser·
via la memòria a saber que és la
guia d’una malaltia degenerativa.
Al detectar-la molt precoçment
hem pogut veure el pes específic
que té en el risc de patir aquesta
malaltia neurodegenerativa, i així
desenvolupar instruments neurop·
sicològics cada vegada més preci·
sos i més complexes per afinar el
paper de la memòria i les facetes
que té dins el cervell. I com que
podem mesurar-la podem aplicar
tractaments per mantenir aquesta
memòria o tractaments per evitar
que empitjori.

passat de ser curadors de nafres
a persones que feu viure els ma·
lalts, que els integreu en un espai
terapèutic, que els doneu interac·
tivitat, amb una gran qualitat de
vida i benestar. I podem estudiar
els millors procediments per acon·
seguir, amb els fàrmacs, millorar la
biologia d’aquests malalts. Això era
inconcebible. S’ha millorat molt la
capacitació dels professionals que
integren el tractament del malalt
crònic, s’ha entrat en processos de
recerca que han ajudat a canviar
la imatge dels centres i que allò
vist com a negatiu, estar en una
residència, es transformi en el mi·
llor lloc on puc estar, perfectament
atès, i on vull estar perquè rebré
molta més cura que a casa meva.
ACRA ha aconseguit canviar això.
A Catalunya hi ha unes 100.000
persones afectades per l’Alzheimer.
Són xifres orientatives. Ha passat
de ser una malaltia que fa 20 anys
estava en el furgó de cua, gairebé
vinculada a l’envelliment i a un fu·
tur en què es queia en un abisme,
a una malaltia que apareix entre

Obama diu que al 2025 hem de
tenir un tractament, que no ens
podem esperar més. La malaltia
de l’Alzheimer ens ve a sobre com
un problema de primer ordre amb
un cost social tan important que
hem d’invertir en recerca, per una
banda, i també ajudar les famílies
perquè aprenguin i puguin contro·
lar aquest problema social.
Pot assumir la família la cura d’un
malalt d’Alzheimer?
En les societats anglosaxones, el
nucli familiar és diferent al nostre,
i els pares i els fills no depenen
tant entre ells. En canvi, la nostra
societat és més integradora, i tres
generacions d’una mateixa família

“Hi ha molts clarobscurs en el cervell. Estem
parlant d’una recerca que encara es troba
en les beceroles i que no compta amb la
inversió necessària. És dificilíssim treballar
amb Alzheimer”
Hem de parlar més de la memòria?
Sabem que la conseqüència d’un
colesterol alt és un infart de mi·
ocardi o un infart cerebral. I ac·
ceptem que el metge el busca per
millorar-nos la qualitat de vida,
per fer una prevenció de risc càr·
diovascular. I nosaltres demanem
si tenim el colesterol alt, si és bo o
dolent... Hem interioritzat aquest
concepte. I què vull jo? Doncs que
a la televisió surti que ens hem de
mirar la memòria, la cognició, per·
què si el cervell funciona tindrem
persones autònomes que decidi·
ran, viuran, compartiran, gaudiran
de la vida, i que potser algun dia no
tindran la malaltia de l’Alzheimer.
Vivim en una societat cada vegada més envellida, que viu més
i amb millor qualitat de vida. Les
malalties neurodegeneratives són
les més importants?
Necessitem tenir el cervell intacte
per no ser dependents. Barack

poden viure juntes en el mateix
sostre. I al voltant de la família i
els amics també hi ha els malalts,
que estan integrats. I això és bo,
però crec que no podrem assu·
mir-ho. La nostra societat està
canviant els patrons del rol de la
dona, que és la gran cuidadora.
Necessitarem una dedicació molt
més intensiva per aquests malalts
i haurem de buscar la conjunció
de serveis professionals com cen·
tres de dia amb la casa de cadas·
cú, si no hi ha dependència, o en
residències.
Què li sembla l’atenció que es
dóna a les persones amb malalties
neurodegeneratives en els centres residencials?
Les residències han adaptat espais
i continguts per socialitzar el ma·
lalt que té dèficits cognitius, per
integrar-lo. I en un futur tindrem
l’ajuda de noves eines comunica·
tives i també de la robòtica. Però
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abans hem d’integrar diversos
professionals, passant també
pels cuidadors perquè són qui
més coneixen les necessitats de
les persones amb Alzheimer. Per
tant, inversió, coneixement, un
camp obert per a la descoberta a
enginyers, físics, químics, farma·
cèutics, neuropsicòlegs, cuidadors
i altres professionals que treballa·
ran plegats per oferir respostes i
solucions a les noves necessitats
que ens aniran sorgint.
Ha definit l’Alzheimer com la malaltia fantasma.
M’agradaria que no ho fos, però
és que apareix i desapareix i la
gent no la veu. El primer que ens
demana la gent que creu que té
Alzheimer és que li fem un TAC,
una fotografia del cervell, perquè
la volen veure i tocar. I un TAC no
fa una diagnosi de la malaltia de
l’Alzheimer, però la gent necessita
una prova visual, veure per creure.
La població té el convenciment
que tenim eines per combatre el
càncer, la insuficiència renal, pul·
monar, canviar el cor, posar una
pròtesi de maluc... I tot això ho
veiem. Amb l’Alzheimer, no. Hi ha
molts clarobscurs en el cervell i
estem parlant d’una recerca de la
malaltia molt jove, que encara es
troba en les beceroles i que enca·
ra no compta amb la inversió que
seria necessària. És dificilíssim
treballar amb Alzheimer.
Falta recerca al nostre país?
Tenim grans centres, però a Espa·
nya hi ha molt poca inversió per
fer gran recerca. Quan treballem
conjuntament amb altres partners
europeus, ells reben 4 i nosaltres
0,2. Tenim grans investigadors,
molt intel·ligents, amb grans pro·
jectes, amb una visió de futur i de
treball reconeguts arreu del món,
però som un país que inverteix en
altres coses i molt poc en recerca.
Sense recerca un país no creix. La

recerca no ha de ser unitària sinó
compartida, fer grans consorcis,
cooperar per sumar coneixements
i reduir despeses. Aquesta és la
política de la Fundació ACE, que
comparteix projectes amb gent
d’aquí, d’Espanya i d’Europa.
Curarem l’Alzheimer?
Sí, però no em digui quan. Es
curarà perquè hi ha tants interes·
sos i tanta voluntat en trobar un
tractament, hi ha tanta gent amb
Alzheimer que participa en recer·
ca per curar-lo que ho farem. Fixi’s
que tenim una societat civil extre·
madament generosa, i la gent que
ara participa en recerca ens diu:
“no ho faig per curar-me. No vull
que el meu nét tingui Alzheimer”.
Aquest és el regal.

“Les residències han adaptat espais
i continguts per socialitzar el malalt que té
dèficits cognitius, per integrar-lo”
Som solidaris a Catalunya?
Som una societat generosa, que fa
pinya, castells. I si hi ha una enxa·
neta és que moltes persones estan
a sota fent pinya. Si nosaltres no
tinguéssim moltes persones que
entren en un assaig clínic, que
donen una mostra de sang per
genètica, que posen el cap per fer
una ressonància sabent que no en
trauran res per ells mateixos, que
no ho veuran, que no estaran dalt
del castell... Sense aquesta gent
no faríem res. I els donem sempre
les gràcies. Aquesta és l’ànima del
país. Tenim un folre, mil persones
que cada any donen cinc centí·
metres de sang per fer genètica,
sense nom, amb codi de barres. I
quan haguem estudiat aquestes
mostres genètiques tant de bo
aquesta casa descobreixi tres
gens i puguem dir que hem pujat
tres enxanetes.

el sector

Assumeix les polítiques socials i de gent gran del nou Govern

Nou Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa és la nova consellera, i Joan Ramon Ruiz assumeix la Direcció
General de Protecció Social

M

itjançant el Decret 2/2016,
de 13 de gener, el Departament de Benestar Social i Família
passa a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. La mestra i psicopedagoga Dolors Bassa i Coll és la nova
consellera i dirigeix des del passat
gener el Departament que fins ara
encapçalava Neus Munté, que passa a Presidència.
La Direcció General de Protecció
Social assumeix les funcions i

l’estructura que fins ara realitzava
la Secretaria d’Inclusió Social i
Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) que, entre d’altres
qüestions, s’encarregava d’exercir
en tot el territori de Catalunya les
prestacions i serveis en matèria
d’assistència i serveis socials.
El nou Departament agrupa les
competències d’ocupació i de l’anterior àrea de Benestar Social i Família amb l’objectiu de fer del treball
un dels instruments principals

d’impuls de les polítiques socials de
Catalunya. El nou Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies s’estructurarà en els òrgans següents:
Secretaria General (Josep Ginesta
i Vicente, secretari general)
Secretaria d’Afers Socials i Famílies (Francesc Iglesies, secretari)
Secretaria d’Igualtat, Migracions
i Ciutadania (Oriol Amorós, secretari)
Direcció General de Protecció
Social (Joan Ramon Ruiz, director
general).
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Quatre dies de lliure
disposició per al 2016
E

l creixement del PIB anual en un
3,5% ha provocat que els 4 dies
de lliure disposició del personal per
a l’any 2016 s’hagin de considerar
com a temps efectiu de treball, és a
dir, no recuperables, tal i com fixa la
disposició transitòria primera del “VI
Convenio Marco Estatal de Servicios
de atención a las persones dependientes y desarrollo de la promoción
de la autonomía personal”.
Per tant, la dada del PIB anual del
2015, superior al 2%, només té efec-

tes per a l’exercici 2016. Per tant,
durant el 2016 (i sense efectes retroactius cap a l’any 2015) hi ha quatre
dies de lliure disposició, que tenen la
consideració com a temps efectivament treballat.
La paritària coincideix amb
ACRA en els dies del 2015
En l’acta 66, la comissió paritària
del conveni estatal recull la interpretació que des d’ACRA sempre
us hem manifestat respecte el PIB.
La comissió ha fixat que dos dels

dies de lliure disposició del 2015 no
poden ser computats com a temps
de treball efectiu. Al llarg de l’any
passat van ser vàries les consultes
d’associats relatives a si l’any 2015
els dies de lliure disposició canviaven
de naturalesa, tenint en compte que
el PIB trimestral anava sent superior
al 2%. Des d’ACRA sempre ens vam
mantenir ferms amb la interpretació
que el PIB només es podia valorar
de forma anual, i la confirmació de
la comissió paritària indica que estàvem en la bona línia interpretativa.

A AXA protegim la seva
empresa perquè segueixi
cuidant i promovent
el benestar de la gent gran.
Oferim cobertures exclusives i programes
d’assegurances personalitzats pel sector
Sociosanitari, per garantir que els nostres
clients puguin créixer, desenvolupar la seva
activitat amb la màxima protecció i assegurar
l’èxit i continuïtat del seu negoci.
Posem a la seva disposició el nostre servei en Consultoria i Gerència de
Riscos amb la ﬁnalitat d’integrar la gestió de riscos en la planiﬁcació
empresarial de la seva empresa i minimitzar la seva exposició al risc.

93 759 25 02

info@jgmconsultors.com

notícies d’ACRA

Es presenta l’Observatori de
la Cooperació Publicoprivada
La col·laboració entre administracions a la Residència L’Onada de Deltebre
i una aplicació mòbil que millora la comunicació entre els familiars i el
centre reben el reconeixement del jurat

L

a unió de dues administracions
(Departament de Benestar
Social i Família, i l’Ajuntament de
Deltebre) amb una empresa ad·
judicatària, L’Onada Serveis, per
construir una residència de gent
gran al municipi de Deltebre. I
una aplicació mòbil que millora la
comunicació entre els familiars i
la residència i, per tant, la qualitat
de vida de la gent gran (Fundació
privada sense finalitat de lucre La
Torrassa, centre d’innovació i re·
cerca InLab adscrit a la Universitat
Politècnica de Catalunya, i l’empre·
sa tecnològica Smart Technologi·
es) són els escollits de la segona
edició de l’Observatori de la Coo·

peració Publicoprivada en l’atenció
a la dependència ACRA – ESADE.
La presentació pública va comptar
amb la presència de la consellera
de Treball, Afers Socials i Famíli·
es, Dolors Bassa, que va presidir
un acte que també va comptar
amb l’assistència de la presidenta
d’ACRA, Cinta Pascual, així com el
director general adjunt d’ESADE,
Francisco Longo, a més de repre·
sentants del sector i una nombro·
sa representació de socis d’ACRA.
L’Observatori neix al 2013 com a
conseqüència directa d’un conveni
de col·laboració entre l’Associació

Catalana de Recursos Assistenci·
als (ACRA) i la Fundació ESADE,
en el marc del programa PART·
NERS, per a una millor governan·
ça de la societat.
La demanda d’ACRA – Concertació de places
Durant la presentació, la presiden·
ta d’ACRA va proposar la concer·
tació per reduir les 8.000 places
disponibles al sector privat, el que
significaria la creació de 4.000
llocs de treball, i un alleugeriment
de la llista d’espera per una plaça
pública. Aquest posicionament va
ser àmpliament recollit pels mit·
jans de comunicació.
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Nova temporada
de les missions
empresarials
Visitem centres amb un projecte, servei o mètode
reconegut o innovador. Suïssa és la destinació
escollida per a l’edició internacional del 2016

O

brim una nova edició de les
missions empresarials a casa
nostra, portes obertes als socis
amb diverses visites durant el pri·
mer semestre del 2016 a centres
amb un projecte, servei o mètode
reconegut i innovador. En paral·lel,
des d’ACRA organitzem la missió
empresarial a Suïssa per conèixer
un projecte de coordinació socio·

sanitària i la utilització del mètode
de Validació en una residència de
gent gran, una experiència en col·
laboració amb l’Associació Relay.
Les missions empresarials a
casa nostra permeten compartir,
entre els socis d’ACRA, els co·
neixements, els procediments i
els avenços que es duen a terme

El passat 23 de febrer vam ce·
lebrar la primera missió a casa
nostra del 2016 amb una visita
al centre Casa Vapor Gran Mú·
tua de Terrassa, els responsa·
bles de la qual van presentar el
projecte “Somiem Casa Vapor
Gran”, el procés d’un trasllat
de dues residències, dos equips
professionals i desenes de
residents i familiars d’ambdós
espais cap al nou centre, mit·
jançant un procés de participa·
ció modèlic i innovador.

als centres, a més d’ajudar a fer
networking entre els socis.
Per altra banda, els socis que ho
vulguin poden participar a les mis·
sions empresarials a casa nostra
com a centre amfitrió explicant les
singularitats o aspectes més des·
tacables del seu centre entre els
associats d’ACRA.

PROPERES MISSIONS
GRUP ATLÁNTIDA –
RESIDÈNCIA MAS D’ANGLÍ
Dijous, 31 de març de 2016
(Residència d’alt standing)

RESIDÈNCIA JOVIAR
Dijous, 26 de maig de 2016
(Transport adaptat centres de dia / espai
intergeneracional)

HÔPITAL DU JARA – SUÏSSA
Dijous, 7 i divendres 8 d’abril de 2016
(coordinació sociosanitària i mètode de Validació)

RESIDÈNCIA CREU NOVA
Dijous, 16 de juny de 2016
(Seguint el camí)

notícies d’ACRA

Èxit de la 13a edició
dels Premis ACRA
La doctora Mercè Boada guanya el premi a la millor trajectòria professional
en una nova gala de reconeixement del sector de la dependència

Q

ualitat i innovació van asso·
ciades als Premis ACRA, a la
nit dedicada al reconeixement del
sector de la dependència i que el
passat novembre va premiar les
millors propostes i iniciatives pro·
fessionals del sector. La gala va
servir també com a punt de tro·
bada de socis, autoritats i altres
membres de la societat civil en un
Palau de Pedralbes ple de gom a
gom que va veure com es premi·
ava la doctora Mercè Boada amb
el guardó a la millor trajectòria
professional.
El jurat va reconèixer una àmplia
carrera dedicada a la recerca i
a exercir una medicina de llarg
recorregut, amb malalties que no

encara no tenen una cura, però
d’una importància cabdal atès
el progressiu envelliment de la
societat. “La sanitat no és un pou
sense fons; és un pou de riquesa”,
va explicar la doctora Boada en
un discurs emocionant i de defen·
sa de la sanitat del nostre país.
Premi a la innovació
L’Atenció Centrada en la Persona
(ACP) va protagonitzar la gala,
atès que els premis en qualitat
i innovació van anar a parar a
treballs en què aquest mètode
ha transformat la vida diària
dels centres. La Fundació Matia
Fundazioa – Matia Instituto Geron·
tológico va guanyar el premi a la
innovació gràcies a una avaluació

realitzada en nou centres residen·
cials per mesurar els efectes de
les intervencions associades al
model ACP.
Premi a la qualitat
L’entitat Sumar Empresa d’Acció
Social va rebre el reconeixement
en qualitat per Un model de
gestió de centres de gent gran
centrat en la persona, resumit en
l’encertat “envellir tal i com s’ha
viscut”, una reflexió professional
molt humana al voltant de l’aten·
ció a la dependència. L’accèssit
a la qualitat va anar a parar a la
Fundació Germans Aymar i Puig
per un treball al voltant d’un nou
model de recursos humans vincu·
lat a l’ACP.
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Places exhaurides
en el postgrau
d’atenció centrada
en la persona
Ofereix una formació especialitzada
i actualitzada per desenvolupar una actuació
professional ajustada al model d’ACP en
atenció a la dependència

E

xit del postgrau en Atenció Cen·
trada en la Persona (ACP) orga·
nitzat per ACRA i la Fundació Salut
i Envelliment de la Universitat Autò·
noma de Barcelona, que ha esgotat
les places disponibles en aquesta
primera edició. Aquesta formació
consta de diversos mòduls teòrics
i pràctics en els quals els alumnes
poden conèixer de primera mà un
mètode que ha canviat la forma
d’entendre i atendre la dependència.
El postgrau, del qual se n’oferta
ara la primera part, compta amb
25 alumnes i constitueix una gran

oportunitat formativa i laboral per
totes aquelles persones que treba·
llen o que volen fer-ho en aquest
àmbit. Els drets dels usuaris, per·
sonalització i autonomia; la parti·
cipació de la persona, la família i la
comunitat; aspectes psicoafectius i
relacionals; com posar en pràctica
el model, i la cura de la salut, són
els temes principals d’aquest curs,
que s’imparteix a la seu d’ACRA.
La segona part del postgrau es
farà al llarg del 2017 amb mòduls
teòrics i pràctics. Més informació a
www.acra.cat

Un tastet per
avançar la
formació del
2016

U

na vuitantena d’assistents
van participar en el segon
tastet de formació, una tria he·
terogènia, pensada especialment
per afrontar els reptes de present
i de futur dels serveis assistenci·
als vinculats a la dependència. La
bona qualificació que van rebre
els tallers i els professors en·
carregats d’impartir la formació
garanteixen la continuïtat d’una
activitat que també actua com
l’estrena oficial a la temporada
formativa d’ACRA.
En el tastet també es va presentar
el catàleg de formació, que apro·
fundeix en la formació especialit·
zada i de qualitat, amb iniciatives
transversals i que incorpora pro·
postes d’altres àmbits que poden
ser d’especial interès pel sector.

Quatre-centes persones en
la jornada d’ACP

E

xit de la Jornada d’Atenció
Centrada en la Persona (ACP)
d’ACRA celebrada al desembre
amb 400 persones (200 més se·
guint la jornada per streaming)
que van poder aprofundir en el
mètode ACP mitjançant l’exposi·
ció de casos d’èxit de reconeguts
centres del nostre país. Sumar,
La Torrassa, L’Onada Serveis, Re·

sidència Creu Nova i Residència
Montsacopa van exposar els be·
neficis de situar els usuaris en el
centre de l’atenció amb la voluntat
de cobrir les seves expectatives i
desitjos i, al mateix temps, de co·
nèixer i compartir la seva història,
una transformació metodològica i
vital que requereix d’una formació
constant i innovadora.

notícies d’ACRA

ACRA s’integra en el consell
social de Respon.cat

Aquest organisme vol implicar les empreses en la promoció
de la responsabilitat social corporativa a Catalunya

C

rear un nou espai de relació
per a empreses i institucions
i potenciar la creació de siner·
gies entre els organismes que
el conformen. Aquestes són les
línies mestres del nou consell
social de Respon.cat, l’òrgan de
govern d’aquesta organització,
de la qual ACRA en forma part,
i que ha de permetre impulsar

iniciatives d’ampli abast i facilitar
la visibilitat dels compromisos de
responsabilitat social empresarial
al nostre país.
L’àmplia representativitat del
consell social ha de possibilitar
enriquir les accions que s’en·
geguin des de Respon.cat i do·
tar-les d’una major legitimitat.

Els membres del consell social
han expressat el seu compromís
amb els objectius plantejats, per
tal de construir aliances i establir
col·laboracions que enforteixin
la capacitat d’influir en la cultura
empresarial a Catalunya i fer-la
més sensible en la RSE, així com
apostar per la innovació en gestió
empresarial responsable.

Dues centes vuitanta dues postals
en el concurs Gent Gran Gent Artista

A

llau de postals en la 14a edició
del concurs de postals Gent
Gran Gent Artista, quasi bé 300
imatges realitzades pels usuaris dels
centres associats a ACRA, una tra·
dició nadalenca molt arrelada i que
dóna mostres continuades de crea·
tivitat i talent. La composició Llum

dels estels (Residència Bona Estada
d’Almenar) va guanyar el premi a la
postal més creativa i va servir per
felicitar les passades festes nada·
lenques, juntament amb el missatge
nadalenc més entranyable (Residèn·
cia i Centre de Dia per a la gent gran
de Sant Adrià).
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Objectius d’ACRA 2016

Ofereix una formació especialitzada i actualitzada per desenvolupar
una actuació professional ajustada al model d’ACP en atenció a la
dependència
Posar en valor la importància de
la cooperació publicoprivada
Promovem i difonem casos d’èxit entre el sector públic i el privat mitjançant l’Observatori de la Cooperació
Publicoprivada ACRA – ESADE. Des
de la nostra organització defensem
que l’administració dicti les normes
i que el sector privat utilitzi la seva
experiència professional en l’atenció
i la gestió per produir un servei eficaç, eficient i econòmic, orientat a
les necessitats de les persones.

Prestigiar la imatge dels serveis
i els professionals del sector
d’atenció a la dependència
Som un sector professional i qualificat que atén les necessitats
dels seus usuaris. És important
que refermem la transparència i la
proximitat dels centres i els serveis
davant la societat, així com el bon
tracte que reben les persones grans
en els centres residencials. Hem de
desfer tòpics i falses percepcions
respecte l’atenció a les persones.

Difondre el posicionament
d’ACRA respecte l’atenció de
llarga durada a Catalunya.
Creiem que hi ha arguments que
sustenten la unificació de la xarxa
de residències per a persones grans
que depenen del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i els
serveis de llarga estada de la xarxa
sociosanitària. La unificació de les
dues xarxes pot revertir en una millora del benestar de les persones i
de la seva qualitat de vida, així com
una major sostenibilitat del model
en el present i en la perspectiva de
creixement que fa preveure l’envelliment de la població.
Trobareu aquest document a l’espai “Informes i estudis” de la web
d’ACRA.

agenda

Un 2016 carregat
de projectes!
Des d’ACRA volem oferir els millors serveis als nostres socis i és per això que cada any programem tots
els projectes per tal de realitzar-los amb la màxima
qualitat. En el gràfic que teniu en aquesta pàgina
podreu observar la calendarització de totes les activitats previstes al llarg del 2016. Jornades, tallers,

investigació, anàlisi, comunicació, reconeixement
del sector de la dependència... un seguit d’accions
que es complementen amb altres serveis bàsics com
l’assessorament jurídic i laboral gratuït, i tots els
avantatges en formació. Ser soci d’ACRA surt molt a
compte!

AGENDA ACRA

2016

ACTES PÚBLICS

Missions
empresarials
internacionals
i a casa nostra

Grups de treball
14ns Premis ACRA

Observatori
Cooperació
Públicoprivada
ACRA-ESADE

15è Concurs de
postals de Nadal
GGGA

Plenari amb
els socis

Tallers RRHH

Jornades, Dimarts
d'ACRA i sessions
informatives

Presentació pla
estratègic ACRA

Assemblea

Esmorzars col·loquis amb
convidat VIP
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Mutuam Conviure premia
la recerca en el marc de
la jornada sociosanitària
Quaranta alumnes
d’infermeria
visiten la
residència
Sant Cebrià

La Residència Sant Cebrià (Tiana) va rebre aquest febrer la
visita d’un grup de futurs auxiliars d’infermeria de l’Escola MFR
Chevanceaux Services (França).
La quarantena d’alumnes i professors van poder conèixer les
instal·lacions del centre i l’atenció professional cap als usuaris,
resumits en el lema “cuidar
i tenir cura de la gent gran”.
Aquesta és la segona vegada
que el centre acull una visita
d’aquestes característiques.

L’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau i els equips
EAPS Mutuam – La Caixa de
Barcelona van guanyar la 15a
edició dels premis de recerca
de la Fundació Mutuam Conviure, dotats amb 6.000 € cadascun. El projecte “Avaluació
del risc cardiovascular en la
gent gran” (Institut de Recerca
de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau) va rebre el premi al
millor projecte d’àmbit català,
mentre que “l’Estudi de les
variables psicològiques que
modulen l’adaptació a la situ-

ació de final de vida en el pacient
avançat” (EAPS Mutuam – La Caixa de Barcelona) va aconseguir el
premi al millor projecte dins l’àmbit de Grup Mutuam.
Els premis es van atorgar en el
marc de la 10a jornada sociosanitària anual de la Fundació
Mutuam Conviure, que va tractar
sobre la “patologia dels sentits en
la gent gran i els seus avenços”,
amb la presència de 270 professionals, entre els quals metges,
infermeres, treballadors socials i
fisioterapeutes.
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Berllor inaugura
el nou centre de dia i el SAD
L’entitat Residència Berllor va inaugurar el passat desembre el servei
d’ajuda a domicili (SAD) i el nou centre de dia, aquest últim servei
situat en un nou edifici al costat de la residència que porta el mateix
nom. L’espai per centre de dia pot acollir 24 usuaris i està plenament
adaptat a les necessitats de les persones grans. Berllor treballa per
promoure l’autonomia, el benestar i el major confort als seus usuaris,
una filosofia que ara implantarà al servei d’ajuda a domicili, format per
set professionals, i que donarà una atenció integrada i multidisciplinar
als usuaris.
Aquells socis que tinguin actes destacats del seu centre i
rellevants pel sector poden fer arribar els seus temes a
comunicació@acra.cat per tal que el comitè de redacció els
pugui avaluar.
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Els Premis Ciutat
de Sant Cugat del
Vallès reconeixen
la Residència Sant
Salvador
La Residència Sant Salvador és finalista de l’onzena edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat del
Vallès en reconeixement als 25 anys de trajectòria, durant els quals ha atès i donat suport a les
persones grans.
Els Premis Ciutat de Sant Cugat no tenen una dotació econòmica. Consisteixen en una peça artística de l’escultor Salvador Juanpere i un diploma
acreditatiu de la distinció. Els premis són un reconeixement a aquelles persones i organitzacions
que han tingut un paper rellevant al llarg de l’any
anterior a la convocatòria dels premis.

CareAssist
Molt més que un sistema
de trucada usuari-cuidador
per menys de 200 €
La solució ideal per a residències
petites i mitjanes: econòmic,
sense cables, senzill i pràctic,
que es pot associar a diferents
i interessants perifèrics.
El personal rep les alertes en
el receptor portàtil CareAssist,
amb informació personalitzada
de cada resident (nom de
l’usuari, habitació, etc.).

Per què CareAssist?
Control de riscos eficaç
Eficiència en l’activitat del personal
Traçabilitat de les accions
Optimització de recursos = estalvi

www.tunstall.es
91 655 58 30
info@tunstall.es
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Coneix l’Àrea Professional de Grup Mémora
Estrenem una nova zona a la web especialitzada en el procés final de vida
i adreçada als professionals de l’àmbit sanitari, com metges, infermers,
treballadors socials, auxiliars, psicòlegs i més.

Notícies

Articles

Esdeveniments

Consulta les últimes
notícies relacionades amb
el procés final de vida.

Informa’t sobre els articles
vinculats al procés final de
vida amb opinions i anàlisis
d’experts i professionals

Accedeix al llistat de les
activitats promogudes
per Grup Mémora i
col·laboradors.

Entra a

memora.es i accedeix a l’Àrea Professional

També ens trobaràs a:

902 076 902
professionals@memora.es
@GrupoMemora

Compromesos amb els professionals

acra assessora

L’ingrés de presumptes
incapaços en residències
Recentment, s’ha
reobert a Catalunya el
debat jurídic sobre la
legalitat dels ingressos en
residències de persones
grans que no poden
manifestar lliurement la
seva voluntat, efectuats
pels seus familiars
directes.

El tema no és nou, i un cop més
s’ha posat de relleu arran de l’informe anual presentat pel Síndic
de Greuges al gener de 2016 al
Parlament de Catalunya. Segons el
Síndic, no es pot assegurar que els
ingressos en establiments residencials de persones que no poden
manifestar lliurement la seva voluntat siguin realment voluntaris

oberts, els usuaris dels quals
tenen llibertat per a ingressar i
romandre a l’establiment i per a
sortir-ne, que tenen dret a considerar-lo el seu domicili i que no
poden ser sotmesos a cap mena
d’immobilització o restricció de
la capacitat física o intel·lectual
sense prescripció facultativa i
supervisió.

No deixa d’indignar que els centres geriàtrics
s’equiparin a establiments on hi ha persones
privades de llibertat
encara que hi intervinguin familiars o guardadors de fet. Per tant,
només es podrien fer amb l’autorització judicial prèvia, llevat dels
casos d’urgència, en què s’hauria
de comunicar l’ingrés a l’autoritat
judicial en un termini de 24 hores.
En primer lloc, recordar que els
centres residencials són centres

En segon lloc, si tots els ingressos
de presumptes incapaços en residències haguessin de comptar
amb autorització judicial prèvia es
produiria un col·lapse del nostre
sistema judicial, ja prou saturat, i
afegiria un nou motiu d’espera als
milers de persones grans que estan
pendents de rebre el servei social
al que tenen dret.

Anàlisi jurídica
Però si anem a l’anàlisi jurídica que
efectua el Síndic, també trobem
arguments per considerar que fila
massa prim. Al meu entendre, la contradicció entre el Decret 176/2000 i
l’article 212.4 del Codi civil de Catalunya és només aparent, ja que aquest
últim requereix l’autorització judicial
prèvia per l’internament en un establiment especialitzat d’una persona
per raó de trastorns psíquics o
malalties que puguin afectar la capacitat cognitiva. Cal recordar que la
vellesa no és una malaltia?
Per cert, no deixa d’indignar que
els centres geriàtrics s’equiparin
a establiments on hi ha persones
privades de llibertat, en l’Informe
del Mecanisme Català per a la Prevenció de la... Tortura.
Àngel Fernández Grauet
Advocat - Assessor jurídic d’ACRA
Bufet Vallbé
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RECURSOS
ASSISTENCIALS
PER A GENT GRAN

932 417 841
xarxagran.cat

Solucions per a moments difícils

Un nou recurs al servei de les famílies que
han d’atendre situacions de dependència.
Una oportunitat pels operadors d’oferir els
seus serveis.

Un servei de:
Unión de entidades
para la promoción
de servicios sociales
de atención a
personas mayores y
o en situación de
dependencia

Amb el suport de:

